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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Број: 32

Жабаљ, 29.12.2015.

Година 44

Цена овог броја 60,00 динара
Годишња претплата 1.200,00 динара

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
На основу члана 7. Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури и уметности који се
финансирају и суфинансирају из буџетa општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ број 19/2015) Општинско
веће на својој 167.седници одржаној дана 29.12.2015.године доноси
РЕШЕЊЕ
1.
Образује се Конкурсна комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета
Општине Жабаљ за финансирање (или/и суфинансирање) програма/пројеката који се реализују у култури и уметности.
2.
У Комисију се именују:
1. Витомир Лисица , члан Општинског већа – председник,
2. Дубравка Дудић, директор ОНБ „Вељко Петровић“ Жабаљ,
3. Јелена Илић, сарадник у Туристичкој организацији општине Жабаљ,
4. Анђелка Миловац, запослена у ОНБ „Вељко Петровић“ Жабаљ и
5. Љиљана Узелац, запослена у Општинској управи Жабаљ.
За секретара Комисије одређује се Јадранка Савин.
3.
Комисија се именује на мандатни период од 4 године.
4.
Комисија обавља задатке утврђене Одлуком о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури и
уметности који се финансирају и суфинансирају из буџетa општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ број
19/2015).
5.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 02-135/2015-II

Председник општине Жабаљ
Чедомир Божић с.р.
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На основу члана 8. Одлуке о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за
финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени лист општине Жабаљ“ број
15/2015) Општинско веће на својој 167. седници одржаној дана 29.12.2015. године доноси
РЕШЕЊЕ
1.
Образује се Конкурсна комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из
буџета Општине Жабаљ за финансирање (или/и суфинансирање) програма од јавног интереса у области
социјалне и здравствене заштите зa 2016. годину.
2.
У Комисију се именују:
1.
2.
3.
4.
5.

Витомир Лисица, члан Општинског већа – председник,
Мирослав Буњевачки, директор Центра за социјални рад „Солидарност“ Жабаљ,
Душан Благојевић, директор Дома здравља Жабаљ,
Слађана Вогањац, члан Општинског већа,
Љиљана Узелац, шеф Службе за друштвене делатности и општу управу.
3.

Конкурсна комисија обавља задатке утврђене Одлуком о средствима за подстицање програма или
недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења
(„Службени лист општине Жабаљ“ број 15/2015), а у вези споровођења Јавног конкурса за финансирање
(или/и суфинансирање) програма/пројеката које реализују удружења која су од јавног интереса у области
социјалне и здравствене заштите за 2016. годину број 401-602/2015-II од 29.12.2015. године.
4.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 02-137/2015-II

Председник општине Жабаљ
Чедомир Божић с.р.
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На основу члана 8. Одлуке о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за
финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени лист општине Жабаљ“ број
15/2015) Општинско веће на својој 167. седници одржаној дана 29.12.2015. године доноси
РЕШЕЊЕ
1.
Образује се конкурсна комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из
буџета Општине Жабаљ за финансирање (или/и суфинансирање) програма од јавног интереса зa 2016.
годину.
2.
У Комисију се именују:
1.
2.
3.
4.
5.

Витомир Лисица, члан Општинског већа - председник,
Милица Миличевић, директор ЈКП „Услуге и одржавање“,
Драгана Дејановић, запослена у Општинској управи на пословима руралног развоја,
Љиљана Узелац, шеф Службе за друштвене делатности и општу управу и
Драгана Лазукић, запослена у Општинској управи на пословима извршења буџета.
3.

Конкурсна комисија обавља задатке утврђене Одлуком о средствима за подстицање програма или
недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења
(„Службени лист општине Жабаљ“ број 15/2015), а у вези споровођења Јавног конкурса за финансирање
(или/и суфинансирање) програма/пројеката које реализују удружења а која су од јавног интереса за 2016.
годину број 401-601/2015 - II од 29.12.2015. године.
4.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 02-136/2015-II

Председник општине Жабаљ
Чедомир Божић с.р.

На основу члана 18. – 22. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ бр. 83/2014),
Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
(„Сл. гласник РС“ бр. 126/2014) и Одлуке o буџету Општине Жабаљ за 2016. годину („Сл. лист општине
Жабаљ“ бр. 28/15), Општинско веће Општине Жабаљ на својој 167. седници одржаној дана 29.12.2015.
године расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ А ЗА ПРОЈЕКТЕ КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС
У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
ЗА 2016. ГОДИНУ
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I ЦИЉ И НАМЕНА КОНКУРСА
Овај Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката који се емитују или дистрибуирају на територији
Општине Жабаљ (укључујући и интернет странице уписане у регистар медија) или се односе на друштвени
живот Општине Жабаљ.
Средства се одобравају за реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења програмских
садржаја којим се остварује јавни интерес на територији Општине Жабаљ који су од посебног значаја за
јавно информисање грађана и то :

Медијски садржаји који доприносе афирмацији интерактивног учешћа грађана у побољшању рада
локалне самоуправе;

Медијски садржаји значајни за привредни развој и стварање повољног привредног амбијента на
територији Општине Жабаљ;

Медијски садржаји из области образовања и науке који афирмишу рад образовних институција
Општине Жабаљ;

Медијски садржаји у области културе и очувања културног наслеђа Општине Жабаљ

Медијски садржаји намењени младима Општине Жабаљ;

Специјализовани медијски садржај из области пољопривреде и руралног развоја Општине Жабаљ

медијски садржај значајан за развој туризма

Медијски садржаји значајни за очување идентитета националних мањина које живе на територији
Општине Жабаљ

Медијски садржаји значајни за инклузију особа са инвалидитетом на територији Општине Жабаљ

Медијски садржаји посвећени комуналним темама Општине Жабаљ

Медијски садржаји из области заштите животне средине

Медијски садржаји из области безбедности и унапређења стања безбедности на територији Општине
Жабаљ.
II СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
Средстава за суфинаНсирање опредељена су Одлуком о буџету општине Жабаљ за 2016. годину
(„Службени лист општине Жабаљ“ број 29/15) у висини од 5.500.000,00 динара.
Учесник Конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу највише 80% вредности
предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног конкурсом.
Средства се додељују за програме/пројекте који ће се реализовати најкасније до 31.12.2016. године.
III ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
На конкурсу може учествовати (у даљем тексту: учесник конкурса):
1) издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне
регистре;
2) правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ
да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија;
Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.
Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном
суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај.
Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом.
Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине (жанровска и временска),
којом се доприноси остваривању јавног интереса, у складу са Законом.
Ако је учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки
медиј.
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКТА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ СЕ ДОДЕЉИВАТИ
СРЕДСТВА
1. Основни критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:





у којој мери су предложена пројектна активност и изложени циљеви њене реализације релевантни за
остваривање намене конкурса
у којој мери је вероватно да ће предложене пројектне активности довести до остваривања
постављеног циља (могу се утврдити на основу начина на који је објашњена веза између активности
и циљева, прецизности индикатора успеха, квалитета предложеног метода евалуације, претходног
искуства кључних чланова пројектног тима и других чинилаца које може да одреди орган који
расписује конкурс);
у којој мери однос између предложених трошкова и очекиваних резултата указује да би коришћењем
буџетских средстава на најрационалнији начин био остварен јавни интерес.

2. Посебни критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

квалитет , оригиналност , актуелност и доступност већем броју становника Општине Жабаљ

кадровски капацитети и техничка опремљеност

искуство и континуитет у производњи медијских садржаја

заступљњеност медијских садржаја дефинисаних Конкурсом у предложеном пројекту ( број страница
са текстовима у новинама и на интернет порталима)

учешће финасијских средстава буџета општине у планираном буџету пројекта
V ИНФОРМАЦИЈЕ О ДОКУМЕНТАЦИЈИ КОЈУ ПРИЛАЖЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА
Комплетна конкурсна документација може се преузети на званичном сајту општине Жабаљ www.zabalj.rs и
на писарници Општине Жабаљ
Пријава се подноси путем образаца за учешће на конкурсу, који се могу преузети на сајту општине Жабаљ
www.zabalj.rs и на писарници Општине Жабаљ
Образац 1- Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања
Образац 2-табеле за пројектно суфинансирање из области јавног информисања
Учесник Конкурса је обавезан да приложи копије следећих докумената у једном примерку:

Решење о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне регистре;

Решење о регистрацији из регистра медија односно Регистрација јавних гласила у Агенцији за
привредне регистре;

Доказ о поседовању фреквенције за електронске медије ;

Оверена изјава / сагласност медија (или више њих) да ће Програмски садржај бити емитован /
објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукцију
телевизијског програма);

Оверена изјава да учесник конкурса нема изречене мере од стране државних органа, регулаторних
тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких
стандарда ( изјава се подноси на меморандуму подносиоца )

Визуелни приказ предложеног медијског садржаја (демо снимак, примерак новина и сл);

Потписану изјаву одговорног лица о броју стално запослених радника и сарадника хонорарних, са
приказаном образовном структуром ( подаци се подносе на меморандуму подносиоца );

Податке у погледу просторне и техничке опремљености ( подаци се подносе на меморандуму
подносиоца )
Подносилац пријаве је у обавези да наведену документацију достави у штампаној форми и електронској
форми на компакт диску , у затвореној коверти или пакету
Предлог пројекта доставља се на прописаним обрасцима и у супротном се неће узети у разматрање.
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Предлози пројеката достављају се у затвореној коверти Писарници општине Жабаљ на адресу: Жабаљ,
Николе Тесле 45, искључиво поштом препоручено, или курирским путем односно личном доставом. На
коверти обавезно треба назначити пуно име и адресу пошиљаоца, назив пројекта и следећи текст:
«ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА општине Жабаљ НАМЕЊЕНИХ ОСТВАРИВАЊУ
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА - НЕ ОТВАРАТИ«.
VI РОКОВИ У КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ КОНКУРС
Рок за подношење предлога пројеката је 20.01.2016. године до 13,00 часова. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће разматрати.
Одлуку о расподели средстава, на основу предлога Комисије, Општинско веће доноси у форми решења,
најкасније у року од 15 дана од дана закључења Конкурса.
Решењем о додели средстава може бити одређен исти или мањи износ средстава од оног који је тражен у
појединачној конкурсној пријави.
Уколико је решењем о додели средстава за појединог корисника одређен мањи износ од оног који је тражен
у конкурсној пријави, корисник средстава дужан је да пошаље ревидиран буџет пројекта, којим спецификује
намену средстава, а у складу са износом који му је додељен решењем.
Корисник средстава може ревидираним буџетом пројекта да умањи део програмских ставки, уважавајући
природу пројекта за који су му одобрена средства.
Наведено Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор
На основу решења о расподели средстава закључује се уговор, који је основ за праћење реализације пројекта
суфинансираног.
Општинко веће ће учесницима конкурса којима су одобрена средства доставити уговор најкасније у року од
5 дана од дана доношења коначног решења
Учесник конкурса коме су одобрена средства је дужан да потписан и оверен уговор врати Општинском
већу најкасније у року од 5 /пет/ дана од дана пријема решења.
Корисник средстава је дужан да извештај о реализацији утрошених средстава достави до 31.12. 2016. године,
на прописаном обрасцу који се налази на сајту www.zabalj.rs
VII ПОЗИВ НОВИНАРСКИМ И МЕДИЈСКИМ УДРУЖЕЊИМА
СТРУЧЊАЦИМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЗА РАД У КОМИСИЈИ.

КАО

И

МЕДИЈСКИМ

У складу са чланом 21. Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области
јавног информисања обавештавају се новинарска и медијска удружења, као и медијске стручњаке
заинтересоване за рад у комисији да доставе предлог за чланове комисија. Рок за достављање предлога за
чланове комисије, исти је као и рок за подношење пријава на конкурс.
Проверу документације поднете на конкурс и поштовање рокова и друге стручне послове прописане
Правилником вршиће Служба за заједничке стручне послове Општинске управе.
Овај Конкурс објавити на web презентацији општине www.zabalj.rs, дневном листу „Дневник“ и „Службеном
листу општине Жабаљ“.
Председник општине Жабаљ
Чедомир Божић с.р.

На основу члана 7. Одлуке о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за
финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени лист општине Жабаљ“ број
15/2015), Општинско веће на својој 167. седници одржаној дана 29.12. 2015. године расписује
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ (ИЛИ / И СУФИНАНСИРАЊЕ) ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА
КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА А КОЈА СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
ЗА 2016. ГОДИНУ
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Средства се додељују за суфинасирање програма / пројеката које реализују удружења а која су од јавног
интереса у области:
 руралног развоја,
 заштите животиња, очувања традиције,
 заштите животне средине
 очувања објеката од значаја за локалну историју,
 организовања манифестација локалног значаја,
 пројекти и програми веб промовисања општине Жабаљ
 подстицање наталитета
 заштите и промовисања људских и мањинских права,
 образовања и науке,
 хуманитарни, волонтерски и други програми и пројекти у којима удружењa искључиво и непосредно
следе јавне потребе.
ПРАВО НА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
Имају удружења која испуњавају следеће опште услове:

да има седиште на територији општине Жабаљ,

да има статус правног лица,

да је уписано у регистар који води надлежни орган,

да има усвојен годишњи план рада који обухвата програме и активности у
области од јавног интереса.
Удружење не мора да има седиште на територији општине Жабаљ уколико је програм од изузетног
интереса за локално становништво или ако се остварује у оквиру међуопштинске, регионалне или
међународне сарадње.
СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
Средства за суфинансирање опредељена су Одлуком о буџету општине Жабаљ за 2016. годину („Службени
лист општине Жабаљ“ 29/2015) у висини од 1.560.000,00 динара.
Критеријуми за доделу средстава:
Избор програма који ће се финансирати средствима буџета општине Жабаљ врши се применом
следећих општих критеријума:
1) референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број лица
која се укључују у програм, могућност развијања програма и његова одрживост;
2) циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области
у којој се програм спроводи;
3) суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета виших нивоа власти,
Европске уније, поклона, донација легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава
за финансирање програма;
4) законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: да ли су раније
коришћена средства буџета општине Жабаљ и ако јесу, да ли су испуњене уговорне обавезе.
Допунски критеријуми:
 да удружење располаже капацитетима за реализацију програма уз референце које поседују (дужина
трајања програма, број лица која се укључују у програм, могућност развијања програма и његова
одрживост)
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да је програм усклађен са јавним потребама и интересима грађана,
обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи,
своје програме рада усмеравају ка већем броју корисника
могу да обезбеде мерљиве резултате у односу на предложене трошкове
имају висок степен успешности у реализовању програма рада и пројеката
да се програмске и пројектне активности базирају на усвојеним стратешким документима на
локалном и националном нивоу.

РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА:
Средства се додељују за програме / пројекте који ће се реализовати најкасније до 31.12.2016. године.
ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ:
Предлагач програма / пројекта обавезан је да достави следећу документацију:
1. пријавни образац на конкурс;
2. оверену и потписану изјаву од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве;
3. фотокопију Потврде о регистрацији подносиоца пријаве код надлежног органа;
4. фотокопију Потврде о пореском идентификационом броју;
5. извод из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм
реализује.
НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС
Оверена и одштампана пријава обавезне конкурсне документације са електронском верзијом конкурсне
документације и пожељна пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс
– не отварати” на пошти или писарници јединице локалне самоуправе на назначеној адреси.
Пријава се шаље поштом на доле назначену адресу: Општина Жабаљ, Николе Тесле 45.
Конкурсна документација може се преузети са интернет странице www.zabalj.rs
За додатне информације можете се обратити на број телефона 0648144502 или путем електронске поште на
адресу jadrankasavin@gmail.com
РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ
СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА
Благовременима ће се сматрати пријаве које буду поднете до 12.01.2015. године до 11,00 часова.
Комисија разматра приспеле пријаве и сачињава листу вредновања и рангирања пријављених
програма на основу општих и посебним критеријума и мерила у року који не може бити дужи од 15 дана од
дана закључења јавног конкурса.
Уколико се не могу одобрити средства за све пријављене пројекте приоритет ће имати удружења
која располажу већим капацитетима за реализацију програма, која имају висок степен успешности у
реализацији претходних програма, чији се програм више базира на усвојеним стратешким документима на
локалном нивоу и који је усмерен ка већем броју корисника.
Ранг листа се објављује на званичној интернет страници општине Жабаљ.
Овлашћена лица удружења која су се пријавила на јавни конкурс имају право да изврше увид у
поднесене пријаве и приложену документацију и да поднесу приговор Комисији у року од пет дана од дана
објављивања ранг листе.
Одлуку о приговору Комисија доноси у року од осам дана од дана његовог пријема.
Након решавања о приговорима Комисија објављује коначну ранг листу на званичној интернет
страници општине Жабаљ.
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На основу коначне ранг листе, на предлог Комисије, Општинско веће доноси решење о избору
удружења којима ће се из буџета општине Жабаљ доделити средстава за подстицање програма или
недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса у року који не може бити дужи од
10 дана од дана објављивања коначне ранг листе.
Решење из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет страници општине Жабаљ и
доставља се удружењима којима су одобрена средства за реализацију програма у року од пет дана од дана
његовог доношења.
Председник општине на основу решења из члана 12. ове одлуке закључује са удружењима уговор о
финансирању програма.
Уколико се удружење не одазове позиву за закључивање уговора, односно уколико се јави у року од
15 дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустало од пријаве.
Уговором из става 1. овог члана уређују се међусобна права, обавезе и одговорности уговорних
страна, а нарочито: назив програма, рок у коме ће се реализовати, конкретне обавезе уговорних страна,
износ одобрених средстава и начин обезбеђења и преноса средстава, инструменте обезбеђења за случај
ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију програма, односно за случај неизвршења
уговорне обавезе (предмета програма), рок за подношење извештаја и друга питања од значаја за
реализацију програма.
Овај конкурс се истовремено објављује у „Службеном листу општине Жабаљ“ и на интернет страници
општине Жабаљ.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 401- 601/2015-II

Председник општине Жабаљ
Чедомир Божић с.р.

На основу члана 7. Одлуке о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за
финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени лист општине Жабаљ“ број
15/2015), Општинско веће на својој 167. седници одржаној дана 29.12. 2015. године расписује
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ (ИЛИ / И СУФИНАНСИРАЊЕ) ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА
КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА А КОЈА СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
ЗА 2016. ГОДИНУ
Средства се додељују за суфинасирање програма / пројеката које реализују удружења а која су од јавног
интереса у области:
 социјалне заштите
 заштите лица са инвалидитетом,
 друштвене бриге о деци,
 подстицање наталитета,
 помоћи старима,
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 здравствене заштите.
ПРАВО НА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
Имају удружења која испуњавају следеће опште услове:

да има седиште на територији општине Жабаљ,

да има статус правног лица,

да је уписано у регистар који води надлежни орган,

да има усвојен годишњи план рада који обухвата програме и активности у

области од јавног интереса.
Удружење не мора да има седиште на територији општине Жабаљ уколико је програм од изузетног
интереса за локално становништво или ако се остварује у оквиру међуопштинске, регионалне или
међународне сарадње.
СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
Средстава за суфинансирање опредељена су Одлуком о буџету општине Жабаљ за 2016. годину
(„Службени лист општине Жабаљ“ 29/2015) у висини од 1.000.000,00 динара.
Критеријуми за доделу средстава:
Избор програма који ће се финансирати средствима буџета општине Жабаљ врши се применом
следећих општих критеријума:
1) референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број лица
која се укључују у програм, могућност развијања програма и његова одрживост;
2) циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области
у којој се програм спроводи;
3) суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета виших нивоа власти,
Европске уније, поклона, донација легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава
за финансирање програма;
4) законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: да ли су раније
коришћена средства буџета општине Жабаљ и ако јесу, да ли су испуњене уговорне обавезе.
Допунски критеријуми:
 да удружење располаже капацитетима за реализацију програма уз референце које поседују (дужина
трајања програма, број лица која се укључују у програм, могућност развијања програма и његова
одрживост)
 да је програм усклађен са јавним потребама и интересима грађана,
 обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи,
 своје програме рада усмеравају ка већем броју корисника
 могу да обезбеде мерљиве резултате у односу на предложене трошкове
 имају висок степен успешности у реализовању програма рада и пројеката
 да су програмске и пројектне активности базирају на усвојеним стратешким документима на
локалном и националном нивоу.
РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА:
Средства се додељују за програме / пројекте који ће се реализовати најкасније до 31.12.2016. године.
ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ:
Предлагач програма / пројекта обавезан је да достави следећу документацију:
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пријавни образац на конкурс;
оверену и потписану изјаву од стране овлашћеног лица Подносиоца пријаве;
фотокопију Потврде о регистрацији подносиоца пријаве код надлежног органа;
фотокопију Потврде о пореском идентификационом броју;
извод из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм
реализује

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС
Оверена и одштампана пријава обавезне конкурсне документације са електронском верзијом конкурсне
документације и пожељна пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс
– не отварати” на пошти или писарници јединице локалне самоуправе на назначеној адреси.
Пријава се шаље поштом на доле назначену адресу: Општина Жабаљ, Николе Тесле 45.
Конкурсна документација може се преузети са интернет странице www.zabalj.rs
За додатне информације можете се обратити на број телефона 0648144502 или путем електронске поште на
адресу jadrankasavin@gmail.com
РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ
СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА
Благовременима ће се сматрати пријаве које буду поднете до 15.01.2016. године до 11,00 часова.
Комисија разматра приспеле пријаве и сачињава листу вредновања и рангирања пријављених
програма на основу општих и посебних критеријума и мерила у року који не може бити дужи од 15 дана од
дана закључења јавног конкурса.
Уколико се не могу одобрити средства за све пријављене пројекте приоритет ће имати удружења
која располажу већим капацитетима за реализацију програма, која имају висок степен успешности у
реализацији претходних програма, чији се програм више базира на усвојеним стратешким документима на
локалном нивоу и који је усмерен ка већем броју корисника.
Ранг листа се објављује на званичној интернет страници општине Жабаљ.
Овлашћена лица удружења која су се пријавила на јавни конкурс имају право да изврше увид у
поднесене пријаве и приложену документацију и да поднесу приговор Комисији у року од пет дана од дана
објављивања ранг листе.
Одлуку о приговору Комисија доноси у року од осам дана од дана његовог пријема.
Након решавања о приговорима Комисија објављује коначну ранг листу на званичној интернет
страници општине Жабаљ.
На основу коначне ранг листе, на предлог Комисије, Општинско веће доноси решење о избору
удружења којима ће се из буџета општине Жабаљ доделити средстава за подстицање програма или
недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса у року који не може бити дужи од
10 дана од дана објављивања коначне ранг листе.
Решење из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет страници општине Жабаљ и
доставља се удружењима којима су одобрена средства за реализацију програма у року од пет дана од дана
његовог доношења.
Председник општине на основу решења из члана 12. ове одлуке закључује са удружењима уговор о
финансирању програма.
Уколико се удружење не одазове позиву за закључивање уговора, односно уколико се јави у року од
15 дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустало од пријаве.
Уговором из става 1. овог члана уређују се међусобна права, обавезе и одговорности уговорних
страна, а нарочито: назив програма, рок у коме ће се реализовати, конкретне обавезе уговорних страна,
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износ одобрених средстава и начин обезбеђења и преноса средстава, инструменте обезбеђења за случај
ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију програма, односно за случај неизвршења
уговорне обавезе (предмета програма), рок за подношење извештаја и друга питања од значаја за
реализацију програма.
Овај конкурс се истовремено објављује у „Службеном листу општине Жабаљ“ и на интернет страници
општине Жабаљ.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 401- 601/2015-II

Председник општине
Чедомир Божић

На основу члана 6. Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури и уметности
који се финансирају и суфинансирају из буџетa општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број
19/2015) Општинско веће на својој 167.седници одржаној дана 29.12.2015. године расписује
ЈАВНИ КОНКУРСА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ (ИЛИ/И СУФИНАНСИРАЊЕ) ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА
КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У КУЛТУРИ И УМЕТНОСТИ
У 2016. ГОДИНИ
Општина Жабаљ финансира и суфинансира пројекте и програме очувања, унапређења и развоја културе и
уметности у општини Жабаљ у области Пројекти у култури односе се првенствено на: организовање
културних догађаја од локалног значаја; учешће на такмичењима, фестивалима и саветовањима; очување и
неговање народних обичаја; подстицање међународне културне сарадње; подстицање аматерског културноуметничког рада; подстицање стваралаштва младих; књижевно стваралаштво, издаваштво, дигитално
стваралаштво и мултимедије, очувања историјског наслеђа и на друге области културне делатности од
значаја за развој културе у општини Жабаљ.
ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
Право на коришћење буџетских средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у култури
имају субјекти у култури, у смислу закона који уређује област културе, под следећим условима:
1. да имају седиште, односно пребивалиште на територији општине Жабаљ;
2. да су регистровани за обављање послова у областима културе, односно да се воде у
одговарајућим евиденцијама, у складу са законом којим се уређује обаст културе.
Изузетно од става 1. тачка 1. право на коришћење буџетских средстава за финансирање или
суфинансирање пројеката у култури имају и субјекти у култури који немају седиште, односно пребивалиште
на територији општине Жабаљ, уколико је пројекат од значаја за развој културе у општини Жабаљ.
Право на коришћење буџетских средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у култури
могу имати и цркве и друге верске заједнице које делују на територији општине Жабаљ, односно установе
чији су они оснивачи под условом да су носиоци реализације пројекта у области културе и да им нису за
исти пројекат одобрена буџетска средства у складу са одлуком којом се уређује начин, поступак и
критеријуми за доделу буџетских средстава црквама и верским заједницама.
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Право на коришћење буџетских средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у култури
уређених овом одлуком нема установа културе чији је оснивач општина Жабаљ и чији се годишњи програм
рада финансира у складу са законом који уређују област културе и буџетски систем.
СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
Средстава за суфинасирање опредељена су Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2016. годину („Службени
лист општине Жабаљ 29/2015).
РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА:
Средства се додељују за програме/пројекте који ће се реализовати најкасније до 31.12.2015. године.
Општи критеријуми и мерила за вредновање пројеката у култури који се финансирају или
суфинансирају из буџета општине Жабаљ су:
1. квалитет, значај и садржајна иноватиност пројекта;
2. допринос развоју културног и уметничког стваралаштва од локалног значаја;
3. допринос заштити, афирмацији и презентацији културног наслеђа већинског становништва и
припадника националних мањина;
4. допринос стварању културних садржаја намењених деци и омладини;
5. доступност културних садржаја грађанима и омогућавање њиховог масовног коришћења.
Допунски критеријуми за избор пројеката и програма савременог уметничког стваралаштва су следећа:

















уметнички квалитет програма/пројекта,
значај програма/пројекта за развој културе на локланом нивоу,
програми/пројекти који имају континуитет и који својим дугогодишњим одржавањем представљају
културни идентитет средине,
очување културног идентитета националних мањина,
подстицање дечијег стваралаштва и стваралаштва за децу и младе у култури,
промоција и подстицање интеркултуралности и мултикултуралности,,
подршка пројектима млађих уметника и новим иницијативама и новој уметничкој продукцији,
манифестације, фестивали, концерти, изложбе, позоришне представе, радионице и сл. којима се
подстиче и обогаћује савремено стваралаштво,
сарадња са установом културе.
допринос заштити, чувању, презентацији, популаризацији и коришћењу нематеријалног културног
наслеђа општине;
допринос развоју аматеризма у области културе и уметности;
квалитет и улога фолклорне групе или удружења, које представља завичајну културну баштину у
свим традицијским облицима изражавања, у културном животу средине;
унапређење квалитета презентације традиционалног народног стваралаштва;
допринос стварању, презентацији и промовисању нових садржаја заснованих на заштити културног
наслеђа;
подстицање културног и уметничког стваралаштва особа са инвалидитетом и доступност културних
садржаја особама са инвалидитетом;
очување културно –историског наслеђа.

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ:
Предлагач програма/пројекта обавезан је да достави следећу документацију:
1. пријавни образац на конкурс;
2. оверену и потписану изјаву од стране овлашћеног лица Подносиоца пријаве;
3. фотокопију Потврде о пореском идентификационом броју;
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4. извод из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм
реализује
Комисија по службеној дужности проверава
5. регистрацији подносиоца пријаве код надлежног органа;
НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС
Оверена и одштампана пријава обавезне конкурсне документације са електронском верзијом конкурсне
документације доставља се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс – не отварати” на пошти или
писарници јединице локалне самоуправе на назначеној адреси.
Пријава се шаље поштом на доле назначену адресу: Општина Жабаљ, Николе Тесле 45.
Конкурсна документација може се преузети са интернет странице www.zabalj.rs
За додатне информације можете се обратити на број телефона 0648144502 или путем електронске поште на
адресу jadrankasavin@gmail.com
РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ
СРЕДСТАВА

КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ

Благовременим ће се сматрати пријаве које буду пристигле на адресу општине до 12.01.2016. године до
11,00 часова.
Комисија разматра приспеле пријаве на јавни конкурс и у року од 10 дана од дана истека рока за
пријављивање утврђује ранг листу за финансирање или суфинансирање пројеката у култури, у складу са
утврђеним општим и посебним критеријумима и мерилима за вредновање пројеката у култури. Комисија по
службеној дужности проверава испуњеност услова прописаних овом одлуком.
Ранг листа доставља се Савету за међунационалне односе општине Жабаљ ради давања мишљења.
Након прибављеног мишљења Савета за међунационалне односе општине Жабаљ, а најкасније у
року од 10 дана од дана истека рока за достављање мишљења Савета, Комисија утврђује предлог решења о
финансирању или суфинансирању пројеката у култури и доставља га Општинском већу на доношење.
Општинско веће доноси решење о финансирању или суфинансирању пројеката у култури које се
доставља учесницима јавног конкурса.
Учесници јавног конкурса имају право приговора на решење из става 1. овог члана Општинском већу
у року од осам дана од дана достављања.
Решење по приговору је коначно.
Коначно решење објављује се на званичној интернет страници општине Жабаљ.
Овај конкурс се истовремено објављује у „Службеном листу општине Жабаљ“ и на интернет страници
општине Жабаљwww.zabalj.rs.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-599/2015-II

Председник општине Жабаљ
Чедомир Божић с.р.
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
На основу члана 59.став 5. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15), члана 37. Одлуке о буџету
Oпштине Жабаљ за 2015.годину („Службени лист Општине Жабаљ“ бр. 24/2014, 9/2015, 19/2015, 21/2015испр и 29/2015) и члана 70. тачка 17. Статута Општине Жабаљ („Службени лист Општине Жабаљ“, бр.
8/2011и 8/2012), Председник Општине доноси
ПРАВИЛНИК
о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава Општине Жабаљ на рачун
извршења буџета Општине Жабаљ
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује начин утврђивања износа и поступак враћања неутрошених
средстава која су у складу са Одлуком о буџету општине Жабаљ за 2015.годину („Сл. лист општине Жабаљ“
број 24/2014, 9/2015, 19/2015, 21/2015-испр и 29/2015), до истека фискалне године пренета индиректним
корисницима буџетских средстава и корисницима трансфера, а нису утрошена у тој фискалној години.
Члан 2.
Повраћај неутрошених средстава из члана 1.овог правилника, врше индиректни корисници буџетских
средстава, корисници трансфера за расходе и издатке буџета Општине Жабаљ (у даљем тексту: Корисници
буџетских средстава буџета Општине Жабаљ) до истека фискалне године, закључно са 31. децембром, на
рачун – Извршење буџета Општине Жабаљ, број 840-141640-68.
Износ неутрошених средстава за повраћај из члана 1.исказује се на Обрасцу СВС – Спецификација
враћених буџетских средстава.
Корисници буџетских средстава Општине Жабаљ одговорни су за истинитост и тачност исказаних
података у Обрасцу СВС – Спецификација враћених буџетских средстава.
Члан 3.
Корисници буџетских средстава буџета Општине Жабаљ достављају се директном кориснику
спецификације враћених буџетских средстава, која су им пренета на подрачун за редовну делатност према
разделима, односно главама, односно функцијама, на Обрасцу СВС – Спецификација враћених буџетских
средстава, најкасније до 10. јануара наредне фискалне године.
Уколико су средства Корисницима буџетских средстава буџета Општине Жабаљ пренета са
опредељених апропријација два или више директних корисника буџетских средстава у обавези су дадоставе
Обрасцe СВС – Спецификација враћених буџетских средстава за сваког директног корисника по
јединственом броју буџетског корисника.
На основу извршених уплата и достављених образаца из става 1.овог члана директни кориснк
буџетских средстава у систему извршења буџета до 20. јануара наредне фискалне године врши корекцију
трансфера расхода и издатака за претходну фискалну годину за Кориснике буџетских средстава буџета
Општине Жабаљ којима су пренели средства.
Образац СВС – Спецификација враћених буџетских средстава одштампан је уз овај правилник и чини
његов саставни део.
Члан 4.
Одредбе овог правилника примењују се и на кориснике буџетских средстава који су неутрошена
средства пренели до истека фискалне године, а који након истека фискалне године нису у систему
консолидованог рачуна трезора Општине Жабаљ.
Члан 5.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину и поступку преноса
неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Општине Жабаљ, број 40-95/2014-IV од
26.12.2014.године („Сл.лист Општине Жабаљ”, број 26/2014).
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Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број 40- 92/2015-IV

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.
Образац СВС

СПЕЦИФИКАЦИЈА ВРАЋЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
Назив Корисника буџетских средстава који враћа
средства____________________________________________________________________
Седиште__________________________адреса____________________________________
ПИБ_________________МБ______________________ЈББК_________________________
Назив Директног корисника буџетских средстава који је пренео средства
(*):________________________________________________________________________ЈББК_____________
(*у случају када спецификацију саставља директан корисник буџетских средстава на овој линији уписује
свој назив)
Раздео/глава_________функција________
Спецификација враћених буџетских средстава:
Економска
ОПИС
Износ
класификација
1
2
3

УКУПНО:
У колону 1. уноси се шифра економске класификације на четири цифре, без узимања ознаке 49, будући да је
49 ознака трансфера која указује на потребу за елиминацијом у процесу сравњивања.
Својим потписом потврђујем да су подаци истинито и тачно приказани.
Број:_______________

Место и датум:____________________

М.П

_________________________
Име и презиме одговорног лица
(штампаним словима)
_________________________
Потпис
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На основу члана 18. Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2015. годину („Службени лист општине Жабаљ“
број 24/2014, 09/2015, 19/2015, 21/2015-испр. и 29/2015) и члана 70. тачка 8. Статута општине Жабаљ
(„Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), Председник општине дана 29.12.2015. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА 2015.
ГОДИНУ
1.
Даје се сагласност на финансијски план буџетског корисника СКУПШТИНА ОПШТИНЕ за 2015. годину,
усаглашен са Одлуком о буџету општине Жабаљ за 2015. годину.
2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-593/2015-IV

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЧЕДОМИР БОЖИЋ С.Р.

На основу члана 18. Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2015. годину („Службени лист општине Жабаљ“
број 24/2014, 09/2015, 19/2015, 21/2015-испр. и 29/2015) и члана 70. тачка 8. Статута општине Жабаљ
(„Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), Председник општине дана 29.12.2015. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА 2015.
ГОДИНУ

1.
Даје се сагласност на финансијски план буџетског корисника ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ за 2015. годину, усаглашен са Одлуком о буџету општине Жабаљ за 2015. годину.
2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-593/2015-IV

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЧЕДОМИР БОЖИЋ С.Р.
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На основу члана 18. Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2015. годину („Службени лист општине Жабаљ“
број 24/2014, 09/2015, 19/2015, 21/2015-испр. и 29/2015) и члана 70. тачка 8. Статута општине Жабаљ
(„Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), Председник општине дана 29.12.2015. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА 2015.
ГОДИНУ
1.
Даје се сагласност на финансијски план буџетског корисника КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА за
2015. годину, усаглашен са Одлуком о буџету општине Жабаљ за 2015. годину.
2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-593/2015-IV

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЧЕДОМИР БОЖИЋ С.Р.

На основу члана 18. Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2015. годину („Службени лист општине
Жабаљ“24/2014, 09/2015,19/2015, 21/2015-испр. и 29/2015) и члана 70. тачка 8. Статута општине Жабаљ
(„Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), Председник општине дана 29.12.2015. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА 2015.
ГОДИНУ

1.
Даје се сагласност на финансијски план буџетског корисника ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„СОЛИДАРНОСТ“ за 2015. годину, усаглашен са Одлуком о буџету општине Жабаљ за 2015. годину.
2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-593/2015-IV

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЧЕДОМИР БОЖИЋ С.Р.
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На основу члана 18. Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2015. годину („Службени лист општине Жабаљ“
број 24/2014, 09/2015, 19/2015, 21/2015-испр. и 29/2015) и члана 70. тачка 8. Статута општине Жабаљ
(„Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), Председник општине дана 29.12.2015. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА 2015.
ГОДИНУ
1.
Даје се сагласност на финансијски план буџетског корисника СРЕДЊА ШКОЛА „22. ОКТОБАР“ за 2015.
годину, усаглашен са Одлуком о буџету општине Жабаљ за 2015. годину.
2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-593/2015-IV

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЧЕДОМИР БОЖИЋ С.Р.

На основу члана 18. Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2015. годину („Службени лист општине Жабаљ“
број 24/2014, 09/2015, 19/2015, 21/2015-испр. и 29/2015) и члана 70. тачка 8. Статута општине Жабаљ
(„Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), Председник општине дана 29.12.2015. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА 2015.
ГОДИНУ
1.
Даје се сагласност на финансијски план буџетског корисника ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“
за 2015. годину, усаглашен са Одлуком о буџету општине Жабаљ за 2015. годину.
2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-593/2015-IV

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЧЕДОМИР БОЖИЋ С.Р.
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На основу члана 18. Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2015. годину („Службени лист општине Жабаљ“
број 24/2014, 09/2015, 19/2015, 21/2015-испр. и 29/2015) и члана 70. тачка 8. Статута општине Жабаљ
(„Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), Председник општине дана 29.12.2015. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА 2015.
ГОДИНУ
1.
Даје се сагласност на финансијски план буџетског корисника ОСНОВНА ШКОЛА „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
за 2015. годину, усаглашен са Одлуком о буџету општине Жабаљ за 2015. годину.
2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-593/2015-IV

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЧЕДОМИР БОЖИЋ С.Р.

На основу члана 18. Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2015. годину („Службени лист општине Жабаљ“
број 24/2014, 09/2015, 19/2015, 21/2015-испр. и 29/2015) и члана 70. тачка 8. Статута општине Жабаљ
(„Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), Председник општине дана 29.12.2015. године,
донос
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА 2015.
ГОДИНУ
1.
Даје се сагласност на финансијски план буџетског корисника ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋЗМАЈ“ за 2015. годину, усаглашен са Одлуком о буџету општине Жабаљ за 2015. годину.
2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 401-593/2015-IV

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЧЕДОМИР БОЖИЋ С.Р.
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На основу члана 18. Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2015. годину („Службени лист општине Жабаљ“
број 24/2014, 09/2015, 19/2015, 21/2015-испр. и 29/2015) и члана 70. тачка 8. Статута општине Жабаљ
(„Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), Председник општине дана 29.12.2015. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА 2015.
ГОДИНУ
1.
Даје се сагласност на финансијски план буџетског корисника ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“
2015. годину, усаглашен са Одлуком о буџету општине Жабаљ за 2015. годину.

за

2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-593/2015-IV

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЧЕДОМИР БОЖИЋ С.Р.

На основу члана 18. Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2015. годину („Службени лист општине Жабаљ“
број 24/2014, 09/2015, 19/2015, 21/2015-испр. и 29/2015) и члана 70. тачка 8. Статута општине Жабаљ
(„Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), Председник општине дана 29.12.2015. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА 2015.
ГОДИНУ
1.
Даје се сагласност на финансијски план буџетског корисника ШТАБ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ за 2015. годину,
усаглашен са Одлуком о буџету општине Жабаљ за 2015. годину.
2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 401-593/2015-IV

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЧЕДОМИР БОЖИЋ С.Р.

29.12.2015.

Службени лист општине Жабаљ

број 32

страна 22

На основу члана 18. Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2015. годину („Службени лист општине Жабаљ“
број 24/2014, 09/2015, 19/2015, 21/2015-испр. и 29/2015) и члана 70. тачка 8. Статута општине Жабаљ
(„Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), Председник општине дана 29.12.2015. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА 2015.
ГОДИНУ
1.
Даје се сагласност на финансијски план буџетског корисника ОПШТИНСКА УПРАВА ЖАБАЉ
годину, усаглашен са Одлуком о буџету општине Жабаљ за 2015. годину.

за 2015.

2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-593/2015-IV

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЧЕДОМИР БОЖИЋ С.Р.

На основу члана 18. Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2015. годину („Службени лист општине Жабаљ“
број 24/2014, 09/2015, 19/2015, 21/2015-испр. и 29/2015) и члана 70. тачка 8. Статута општине Жабаљ
(„Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), Председник општине дана 29.12.2015. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА 2015.
ГОДИНУ
1.
Даје се сагласност на финансијски план буџетског корисника ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЖАБАЉ за
2015. годину, усаглашен са Одлуком о буџету општине Жабаљ за 2015. годину.
2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 401-593/2015-IV

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЧЕДОМИР БОЖИЋ С.Р.

29.12.2015.

Службени лист општине Жабаљ

број 32

страна 23

На основу члана 18. Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2015.годину („Службени лист општине Жабаљ“
број 24/2014, 09/2015, 19/2015, 21/2015-испр. и 29/2015) и члана 70. тачка 8. Статута општине Жабаљ
(„Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), Председник општине дана 29.12.2015. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА 2015.
ГОДИНУ
1.
Даје се сагласност на финансијски план буџетског корисника ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ за 2015. годину, усаглашен са Одлуком о буџету општине Жабаљ за 2015. годину.
2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-593/2015-IV

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЧЕДОМИР БОЖИЋ С.Р.

На основу члана 18. Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2015. годину („Службени лист општине Жабаљ“
број 24/2014, 09/2015, 19/2015, 21/2015-испр. и 29/2015) и члана 70. тачка 8. Статута општине Жабаљ
(„Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), Председник општине дана 29.12.2015. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА 2015.
ГОДИНУ
1.
Даје се сагласност на финансијски план буџетског корисника МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЖАБАЉ
годину, усаглашен са Одлуком о буџету општине Жабаљ за 2015. годину.
2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 401-593/2015-IV

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЧЕДОМИР БОЖИЋ С.Р.

за 2015.

29.12.2015.

Службени лист општине Жабаљ

број 32

страна 24

На основу члана 18. Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2015. годину („Службени лист општине Жабаљ“
број 24/2014, 09/2015, 19/2015, 21/2015-испр. и 29/2015) и члана 70. тачка 8. Статута општине Жабаљ
(„Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), Председник општине дана 29.12.2015. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА 2015.
ГОДИНУ
1.
Даје се сагласност на финансијски план буџетског корисника МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЧУРУГ
годину, усаглашен са Одлуком о буџету општине Жабаљ за 2015. годину.

за 2015.

2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-593/2015-IV

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЧЕДОМИР БОЖИЋ С.Р.

На основу члана 18. Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2015. годину („Службени лист општине Жабаљ“
број 24/2014, 09/2015, 19/2015, 21/2015-испр. и 29/2015) и члана 70. тачка 8. Статута општине Жабаљ
(„Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), Председник општине дана 29.12.2015. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА 2015.
ГОДИНУ
1.
Даје се сагласност на финансијски план буџетског корисника МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГОСПОЂИНЦИ за
2015. годину, усаглашен са Одлуком о буџету општине Жабаљ за 2015. годину.
2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-593/2015-IV

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЧЕДОМИР БОЖИЋ С.Р.

29.12.2015.

Службени лист општине Жабаљ

број 32

страна 25

На основу члана 18. Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2015. годину („Службени лист општине Жабаљ“
број 24/2014, 09/2015, 19/2015, 21/2015-испр. и 29/2015) и члана 70. тачка 8. Статута општине Жабаљ
(„Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), Председник општине дана 29.12.2015. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА 2015.
ГОДИНУ
1.
Даје се сагласност на финансијски план буџетског корисника МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЂУРЂЕВО
годину, усаглашен са Одлуком о буџету општине Жабаљ за 2015. годину.

за 2015.

2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-593/2015-IV

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЧЕДОМИР БОЖИЋ С.Р.

На основу члана 18. Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2015. годину („Службени лист општине Жабаљ“
број 24/2014, 09/2015, 19/2015, 21/2015-испр. 29/2015) и члана 70. тачка 8. Статута општине Жабаљ
(„Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), Председник општине дана 29.12.2015. године, дон
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА 2015.
ГОДИНУ
1.
Даје се сагласност на финансијски план буџетског корисника ПУ „ДЕТИЊСТВО“
усаглашен са Одлуком о буџету општине Жабаљ за 2015. годину.

за 2015. годину,

2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 401-593/2015-IV

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЧЕДОМИР БОЖИЋ С.Р.

29.12.2015.

Службени лист општине Жабаљ

број 32

страна 26

На основу члана 18. Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2015. годину („Службени лист општине Жабаљ“
број 24/2014, 09/2015, 19/2015, 21/2015-испр. и 29/2015) и члана 70. тачка 8. Статута општине Жабаљ
(„Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), Председник општине дана 29.12.2015. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА 2015.
ГОДИНУ
1.
Даје се сагласност на финансијски план буџетског корисника ОНБ „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“ за 2015. годину,
усаглашен са Одлуком о буџету општине Жабаљ за 2015. годину.
2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 401-593/2015-IV

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЧЕДОМИР БОЖИЋ С.Р.
САДРЖАЈ

р.б.
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Назив акта
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка доделе бесповратних средстава
из буџета Општине Жабаљ за финансирање (или/и суфинансирање) програма/пројеката
који се реализују у култури и уметности
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка доделе бесповратних средстава
из буџета Општине Жабаљ за финансирање (или/и суфинансирање) програма од јавног
интереса у области социјалне и здравствене заштите за 2016. годину
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка доделе бесповратних средстава
из буџета Општине Жабаљ за финансирање (или/и суфинансирање) програма од јавног
интереса
Јавни позив за доделу средстава из буџета Општине Жабаљ за пројекте којима се
остварује јавни интерес у области јавног информисања за 2016. годину
Јавни конкурс за финансирање (или/и суфинансирање) програма/пројеката које
реализују удружења а која су од јавног интереса за 2016. годину
Јавни конкурс за финансирање (или/и суфинансирање) програма/пројеката а који су од
јавног интереса у области социјалне и здравствене заштите за 2016. годину
Јавни конкурс за финансирање (или/и суфинансирање) програма/пројеката који се
реализују у култури и уметности у 2016. години
Правилник и начину и поступку преноса неутрошених средстава Општине Жабаљ на
рачун извршења буџета Општине Жабаљ
Решење о давању сагласности на финансијски план буџетског корисника за 2015. годину
за Скупштину општине
Решење о давању сагласности на финансијски план буџетског корисника за 2015. годину
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за Председника општине и Општинско веће
Решење о давању сагласности на финансијски план буџетског корисника за 2015. годину
Канцеларију за инклузију Рома
Решење о давању сагласности на финансијски план буџетског корисника за 2015. годину
за Центар за социјални рад за општина Жабаљ и Тител „Солидарност“ Жабаљ
Решење о давању сагласности на финансијски план буџетског корисника за 2015. годину
за Средњу школу „22. октобар“ Жабаљ
Решење о давању сагласности на финансијски план буџетског корисника за 2015. годину
Основна школа „Милош Црњански“ Жабаљ
Решење о давању сагласности на финансијски план буџетског корисника за 2015. годину
Основна школа „Жарко Зрењанин“ Госпођинци
Решење о давању сагласности на финансијски план буџетског корисника за 2015. годину
Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Ђурђево
Решење о давању сагласности на финансијски план буџетског корисника за 2015. годину
Основна школа „Ђура Јакшић“ Чуруг
Решење о давању сагласности на финансијски план буџетског корисника за 2015. годину
Штаб за избеглице
Решење о давању сагласности на финансијски план буџетског корисника за 2015. годину
Општинска управа Жабаљ
Решење о давању сагласности на финансијски план буџетског корисника за 2015. годину
Туристичка организација Жабаљ
Решење о давању сагласности на финансијски план буџетског корисника за 2015. годину
Фонд за развој пољопривреде Жабаљ
Решење о давању сагласности на финансијски план буџетског корисника за 2015. годину
Месна заједница Жабаљ
Решење о давању сагласности на финансијски план буџетског корисника за 2015. годину
Месна заједнице Чуруг
Решење о давању сагласности на финансијски план буџетског корисника за 2015. годину
Месна заједница Госпођинци
Решење о давању сагласности на финансијски план буџетског корисника за 2015. годину
Месна заједница Ђурђево
Решење о давању сагласности на финансијски план буџетског корисника за 2015. годину
Предшколска установа „Детињство“ Жабаљ
Решење о давању сагласности на финансијски план буџетског корисника за 2015. годину
Општинска народна библиотека „Вељко Петровић“ Жабаљ

Издавач: Скупштина Oпштине Жабаљ
Одговорни уредник: секретар Скупштине Општине Жабаљ Марија Тодоровић
Службени лист излази најмање једном у три месеца, а по потреби више пута.
Телефон: 021/210 22 68
e-mail: marijatodorovicso@gmail.com
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